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راهنمايتهیه مقاله دومین همایش میکروفلوییدیک
و کاربردهاي آن در مهندسی و پزشکی
نویینده او (ابتدا نا و سپم نا خانوارنی) ،1نویینده رو  2و نویینده سو

*3

 1آررس محل کار نوییندنان مقاله
*ایمیل نویینده میئو

روش تهیه مقاله
این مقاله شامل خالصهای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از
کار تحقیقاتی شما است .محتوای مقاله نباید از چهار صفحه
تجاوز نماید .از بحثهای کلی و مقددماتی رر نوشدتن مقالده
پرهیز شور .مقاله به زبان فارسی یدا انللییدی و سداختار آن
باید شامل عنوان ،مقدمه کوتاه ،کلیدواژهها ،روش کار ،نتدایج
و بحث ،شدللها و جددو ها (ررصدور نیداز و رر مجمدو
حداکثر  2عدر) و مراجع باشد.
تنظیمات
رر صفحه بندی مقاله حاشیه متن از هر چهدار جهدت 25.4
میلی متر و یا یک اینچ انتخاب شده است .متن اصلی مقالده
رر رو ستون و فاصله خطوط  10میلدی متدر از هدت تییدین
شددده اسددت .فونددت هددای B Nazaninو Times New
 Romanبه ترتیب برای مدتن فارسدی و انللییدی اسدتفاره
شور .این قلت ها رر سدایت کنفدرانم موجدور اسدت .انددازه
فونت برای قلت  B Nazaninعنوان اصلی  16و  ،Boldبرای
نددا و آررس نوییددندنان  ،12بددرای زیددر عندداوین ( شددامل
مقدمه ،روش کار ،نتایج و بحث و مراجع)  12و  ،Boldبرای
متن اصلی و کلیدواژهها  12و عنوان شلل  ،جدو و مراجع
 8انتخاب شده است .تمامی انددازههدای مدوکور بدرای قلدت
 Times New Romanیک شماره کمتر استفاره شور .تما

تنظیما ذکر شده رر این نیخه اعما شدده اسدت و شدما
میتوانید از آن به عنوان نیخه پایه استفاره نمایید.
معادالت ریاضی
برای وارر کررن میارال ریاضدی رر مقالده خدور همدواره از
 Equation Editorرر نددر افددزار  WORDاسددتفارهکنید.
اندازه قلتهای التین متن و میارال بایدد همخدوانی راشدته
باشند ،و تناسب اندازهها نیز باید رعایت شور.
شکل و جدول
عنوان شلل و جدو به ترتیب رر پایین و باالی هر یک قرار
نیرر.
مراجع
تیدار مراجع حداکثر  5عدر و طبد مثدا هدای زیدر بدرای
مقاله و یا کتاب اعما شور .شماره مراجع هت رر متن و هدت
رر بخش مراجع رر میان کروشه قرار راره شور.
[ ]1وررین ،جوزف ،اللترونیک لیزر ،مؤسیه انتشارا
صنیتی شریف.1382 ،
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